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ABSTRAK

Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memberikan  analisa  deskriptif  terhadap  bagaimana

media sosial berperan dalam upaya pemasaran dalam berbisnis online pada UKM “Gyftic

Fashion”.  Hasil  dari  penelitian ini  diharapkan dapat  memberikan wawasan serta saran

bagi para pengguna digital terutama media sosial ketika melakukan kegiatan pemasaran

produk  yang  akan  dipasarkan  pada  media  sosial.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang

digunakan ialah deskriptif, dimana metode tersebut dapat untuk selaras dengan berbagai

pengaruh terhadap pola nilai dengan menyajikan data yang berupa gambaran dan kata -

kata. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pada era jaringan seperti saat ini upaya

peningkatan media sosial dalam pemasaran suatu produk menjadi sangat maksimal serta

menjadi pilihan yang sangat  strategis bagi  para pemilik usaha untuk memperkenalkan

berbagai produknya secara online.

Kata Kunci : Media Sosial, Bisnis Online, Strategi dan Proses Pemasaran

PENDAHULUAN

Perkembangan  teknologi  informasi

kini  kian  bergerak  semakin  cepat.

Dengan  perkembangan  teknologi

informasi dan komunikasi menghasilkan

akses  yang  semakin  meluas  dan  tanpa

batas. Masyarakat sudah tidak perlu lagi

mempermasalahkan  batasan  jarak,

ruang, dan waktu. Setiap informasi kini

tidak  perlu  disampaikan  secara  tatap

muka  atau  pun  berkomunikasi  secara

lisan.  Masyarakat  kini  beralih  kepada

percakapan  dalam  bentuk  tulisan  yang

dapat dikirim melalui ponsel.  Tentunya

hal  itu  juga  didukung  dengan  adanya

jaringan internet. Internet menjadi peran

penting  dalam  menyajikan  sumber

informasi  bahkan  jaringannya  dapat

tersebar  hingga  ke  seluruh  dunia.

Dengan adanya internet, salahsatu yang

dihasilkan  adalah  sistem  perdagangan

mode  elektronik  (e-commerce)  atau

sering  juga  disebut  sistem  jual  beli

online.
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E-commerce  merupakan  proses

membeli,  menjual,  atau

memperdagagkan data, barang, atau jasa

melalui internet (Turban et al., 2015). E-

commerce dapat diartikan sebagi metode

untuk  melakukan  transaksi  secara

komersial  yang berupa pertukaran nilai

yang dilakukan menggunakan teknologi

digital oleh setiap orang. (Laudo, 2015).

Media e-commerce  akan  melibatkan

penggunaan  internet  serta

pelaksanaannya dalam perangkat seluler

ketika menjalankan suatu usaha ataupun

membeli  produk  maupun  jasa.

Smartphone  dan  perangkat  modern

lainnya  sebagi  bentuk  dari

perkembnagan media digital yang dapat

difungsikan  melalui  adanya  jaringan

internet.  Pada  penggunaan  pernagkat

modern  terdapat  aplikasi  yang  dapat

digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan

informasi yang ingin diperoleh. (Traver,

2017).

Trend berbelanja  secara  online

sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  pada

masyarakat,  kegiatan  ini  sebenarnya

sudah  mulai  berjalan  sejak  lima  tahun

yang  lalu.  Hanya  saja  baru  booming

pada dua tahun terakhir.  Hal ini terjadi

akibat  dari  seiring  dengan peningkatan

utilisasi  berbagai  media  online  itu

sendiri,  seperti  misalnya  media  sosial

dari  yang  sebelumnya  hanya  menjadi

tempat untuk  sharing  dan chatting, kini

mulai  berkembang  menjadi  tempat

sharing informasi  mengenai  suatu

produk hingga penyebaran petunjuk cara

membuat  toko  online yang  semakin

banyak diketahui oleh masyarakat secara

mudah dan cepat. Dalam perkembangan

zaman yang semakin canggih seperti ini,

berbagai  kegiatan  transaksi  jual  beli

pada masyarakat milenial menjadi suatu

kegiatan  yang  mudah  dilakukan.

Masyarakat  dapat  mencari  berbagai

macam  keperluan,  baik  itu  produk

maupun jasa  dan  dapat  dengan mudah

memilih  atau  membandingkan  harga

dari satu toko ke toko lainnya. 

RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang diatas,

penulis  dapat  mengambil  sebuah

rumusan  masalah  yakni  bagaimana

peranan  media  sosial  terhadap  upaya

pemasaran  produk  PKM  “Gyftic

Fashion” diera pemasaran melalui media

online seperti sekarang.

TUJUAN

Berdasarkan  rumusan  masalah

tersebut  penelitian  ini  dibuat  dengan

tujuan untuk memberikan suatu analisa

deskriptif  tentang  bagaimana  peran

media sosial apabila digunakan sebagai

upaya  pemasaran  bisnis  online  hingga

dapat  memberikan  suatu  hasil  yang

maksimal dalam penjualan suatu poduk.
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Singkatnya, hasil  penelitian dari artikel

berikut  penulis  harapkan  dapat

memberikan  wawasan,  informasi,

maupun  saran  kepada  para  pengguna

internet  dalam  menjalankan  pemasaran

bisnisnya  secara  online  menggunakan

akses  jejaring  sosial  media.  Penelitian

berikut  merupakan  hasil  telaah  setelah

penulis  mengikuti  program  PKM

“Gyftic  Fashion”,  sehingga  penulis

mengetahui  secara  persis  bagaimana

keadaan sebenarnya di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Sosial

Menurut  (Philip  Kotler,  2016),

media sosial adalah media yang dipakai

oleh sesorang untuk  mengunggah serta

menyebarkan pesan secara tulis maupun

gambar,  suara,  dan  video  serta  kabar

kepada  orang  lain  maupun  perusahaan

lainnya. (Hayes,  2015),  media  sosial

yakni  media  dengan  berbisnis  internet

dimana  memungkinkan  pengguna

berkesempatan agar bisa berinteraksi &

mempertunjukkan  diri,  baik  secara

seketika  serta  pula  tertunda,  dengan

memakai  khalayak luas juga yang bisa

mendorong  nilai  berdasarkan  konten

pengguna  serta  persepsi  hubungan

menggunakan  orang lain.  Media  sosial

memberikan  manfaat  dalam  berbisnis,

yaitu :

1) Media  sosial  untuk  menarik

pelanggan  dengan  cepat.  Media

sosial  sebagai  pembantu  perantara

konsumen  untuk  melakukan

pembelian.  Dengan  lewat  media

sosial pelayanan dan kualitas produk

yang baik,  maka  media  sosial  bisa

menarik minat para calon konsumen

lainnya.

2) Media  sosial  untuk  mendapatkan

data  pelanggan.  Apabila  kita

meminta serta menyarankan kepada

para  konsumen  untuk  memberikan

suatu  respon  baik  berupa  kritik

maupun  saran  yang  dikirimkan  ke

pengusaha  melalui  media  digital

seperti email atau whatsapp. Respon

serta  data  dari  calon  konsumen

maupun konusmen dapat digunakan

pengusaha untuk melakukan  review

serta  evaluasi  guna  memperbaiki

usaha agar lebih maju.

3) Reputasi  dari  web  usaha  yang

dijalankan  dapat  dikembangkan

melaui  peran  media  sosial.  Dalam

hal  ini,  calon  konusmen  yang

menguhubungi  perusahaan  bisa

diarahkan  pula  ke  web  perusahaan

tersebut. Apabila dalam web atau

media  sosial  perusahaan  menarik

dan  banyak  mendapatkan  respon

positif,  maka  reputasi  perusahaan

akan  naik  serta  bisa  meningkatkan

peringkat penilaian usaha.
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4) Dengan  adanya  media  sosial,

perusahaan  atau  pengusaha  dapat

mengetahui  serta  membandingkan

produk  yang  dipasarkan  dengan

produk milik perusahaan lainnya.

Bisnis Online

Bisnis  online adalah suatu kegiatan

dalam  usaha  baik  berupa  cara

mempromosikan,  menjual,  atau  saling

menawarkan produk atau jasa dari suatu

perusahaan memakai media digital atau

internet.  (Zheffa,  2018).  Berbisnis

secara  online  lebih  mudah  untuk

dijalankan karena media yang digunakan

cukup  berawal  dari  penggunaan

smartphone yang  akan  membuat  suatu

usaha  lebih  efektif  dan  efisien. Dalam

melakukan  usaha  atau  bisnis  secara

online terdapat beberapa manfaat, antara

lain sebagai berikut :

1) Modal bisnis lebih sedikit 

2) Tidak perlu sewa tempat usaha dan

karyawan

3) Produk yang di jual fleksibel 

4) Bisa  berbisnis  kapan  saja  dan  dari

mana saja fleksibel ruang dan waktu

Ada  beberapa  tantangan  dalam

berbisnis online antaranya:

1) Harus  bisa  memahami  teknis

mengenai  website dan  toko  online,

untuk mengelolah toko onlinenya

2) Harus mempunyai  device perangkat

komputer,  hp,  internet  sebagai

pendukung berbisnis online

3) Resiko penipuan cukup besar

Strategi dan Proses Pemasaran

Pemasaran  adalah  suatu  kegiatan

yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk

melakukan kontak atau komunikasi serta

penawaran dengan para calon konsumen

atau konsumen agar bisa mengahsilkan

suatu  penjualan  sesuai  dengan  target

dari  suatu  perusahaan  tersebut.  (Zena,

2016).

Pemasaran dapat  dikatakan sebagai

ilmu  pegetahuan  yang bersifat  dinamis

dan  seiring  berjalannya  waktu  akan

selalu  mengalami  perubahan.  Dalam

dunia  bisnis,  sebagaimana  diketahui

bahwa  merupakan  induk  dari

pemasaran,  dapat  diketahui  bahwa

pemasaran  mengalami  perubahan  yang

berkembang pesat  yang berguna untuk

mengikuti  perkembangan  zaman  yang

semakin  maju  dan  canggih.  Kegiatan

pemasaran  terdiri  dari  komponen

konsumen,  pesaing,  serta  perusahaan.

Komponen tersebut  akan terus  melekat

meskipun  kegiatan  pemasaran  telah

berkembang.

Dalam kegiatan pemasaran terdapat

poin  pertama,  yakni  dengan

mengevaluasi  serta  mencari

perkembangan  mengenai  kondisi  pasar

yang  dapat  berupa  permintaan  barang

atau jasa, pesaing, kondisi tenaga kerja,

serta  kondisi  peraturan  perundang  -

undangan yang berlaku. Dalam unsur –
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unsurr  tersebut  bisa  mempengaruhi

kinerja  suatu  usaha  apabila  dilakukan

dengan  upaya  yang  kurang  maksimal.

Setiap  barang  maupun  jasa  yang

dihasilkan  oleh  produsen  bisa

dipengaruhi  oleh  permintaan  serta

kompetisi  dengan  perusahaan  lainnya.

Kegiatan  usaha  bisa  dipengaruhi  oleh

perubahan  dalam  suatu  perusahaan

seperti  biaya  serta  beban  yang  terkait

dengan  kegiatan  produksi  maupun

operasional,  serta  ketentuan  atau

standart  operasional  sehingga  dapat

mempengaruhi kegiatana usaha.

Informasi  memiliki  pengaruh  yang

besar pada setiap proses penjualan. Hal

tersebut  disebabkan  lantaran  informasi

lah  yang  dapat  memajukan  dunia

pemasaran  terutama  melalui  media

internet.  Dunia  pemasaran  akan

mengalami  kemajuan  atau

perkembangan  kedalam  suatu  trend

tertentu  serta  mempengaruhi  kebiasaan

konsumen.  (Arwandi,  2016).  Dengan

adanya  informasi,  seluruh  pengusaha

dapat  mengetahui  sejauh  mana

perubahan  seperti  dalam  hal  minat

konsumen  serta  cara  –  cara  produksi

yang  baru.  Hal  tersebut  lebih  cepat

didapatkan  melalui  web  –  web

perushaaan yang biasanya dapat diakses

oleh seluruh orang tanpa ada batasan.

Pemasaran online merupakan segala

upaya  (bisnis)  yang  dilakukan  dengan

tujuan  untuk  mengenalkan  maupun

memasarkan  produk  atau  jasa  melalui

media  internet.  (Irwan,  2017).  Dengan

adanya internet baik perusahaan maupun

konsumen  tentu  sangat  diuntungkan

karena  saat  ini  berpusat  pada  internet

untuk media pertukaran informasi serta

jaringan komunikasi yang semakin luas

tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Memasarkan produk atau jasa melali

media  sosial  merupakan  suatu

alternative  yang  sanngat

menguntungkan  dalam  berbagai  sisi.

Perbandingan antara pemasaran melalui

media  sosial  dengan  yang  tradisional

antaralain :

1) Dari  segi  waktu,  memasarkan

produk  secara  online dapat

dilakukan kapan pun dalam jangka

waktu  7  x  24  jam.  Sedangkan

memasarkan  produk  secara

tradisional  (offline)  contohnya

menggunakan  surat  kabar,  brosur  ,

poster  atau  papan  iklan  akan  ada

batas  waktu  tertentu  untuk

mengiklankannya.

2) Dari  segi  biaya  ,  memasarkan

produk secara  online   lebih efisien

bahkan  terkadang  tidak  dipungut

biaya.  Sedangkan  memasarkan

produk atau jasa secara offline harus

mengeluarkan  dana  untuk  jasa

pembuatan iklan.
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3) Dari  sisi  sumber  daya  manusia,

memasarkan produk atau jasa secara

offline  membutuhkan  tenaga  yang

banyak  untuk  memasarkannya.

Misal  saat  menggunakan  media

brosur,  maka harus  mencari  tenaga

untuk membagikan brosur tersebut.

Pada  pemasaran  secara  online

terdapa  beberapa  kategori  elemen

dengan tiap metodenya yang mengarah

ke tujuan khusus mengenai keunggulan

serta  kekurangannya.  Pemasaran  online

memiliki beberapa manfaat yakni :

a. Branding

Produk,  jasa,  logo  produsen,

maupun  penawaran  dapat

ditampilkan  secara  visual.  Tidak

hanya  itu,  para  produsen  saat  ini

juga  dapat  menambahkan  audio

serta  video  streaming pada  sosial

media. Pada program PKM “Gyftic

Fashion”  kami  memberikan  video

singkat  mengenai  informasi  produk

untuk  ditampilkan  pada  media

Instagram.

b. Direct Response

Dengan memasaran produk atau jasa

secara  online,  produsen  dapat

dengan  mudah  dan  cepat  dalam

menerima  respon  dari  konsumen.

Hal  ini  menjadi  keuntungan  bagi

produsen karena dapat  memberikan

hasil  dengan  segera  dari  kegiatan

promosi.

c. Targeting

Calon konsumen maupun yang 

sudah berlangganan bisa tertarget 

melalui web ataupun blog bersama 

dengan adanya teknologi.

d. Tracking

Dengan  mempromosikan  produk

atau  jasa  melalui  media  online

hampir  apapun dapat  terlacak serta

dapat dilihat secara instan.

e. Return on Investment

Dengan  tracking  yang bagus, maka

dapat  dipastikan  modal  akan  bias

didapat  kembali.  Dengan  cara

menentukan seberapa banyak orang

yang meng-klik iklan atau link yang

tertera pada media sosial.

Pada sumber daya ketika perusahaan

akan  menjual  suatu  produk  atau  jasa

terdapat  unsur  dari  strategi  pemasaran

yang  dapat  disebut  sebagai  bauran

pemasaran.  Bauran  pemasaran  disebut

sebagai 4P, yakni :

a) Produk  (product),  yakni  sesuatu

yang  dibeli  oleh  calon  konsumen

maupun  konusmen  tetap yang

berguna untuk memenuhi keinginan

akan suatu produk atau jasa.

b) Promosi  (promotion),  ,megenai

bagaimana  metode  yang  sesuai

untuk untuk keberhasilan pemasaran

produk  sesuai  target  tertentu  yang

ditetapkan oleh suatu perushaaan.
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c) Tempat  (place),  yakni  lokasi

strategis  penjualan yang tepat  akan

mempengaruhi minat pembeli.

d) Harga (price), yakni berbagai unsur

yang berupa apa yang dibayar oleh

setiap  konsumen  terhadap  produk

yang dibeli.

Dalam mengembangkan  pemasaran

suatu  produk  atau  jasa  pada  media

online  terdapat  strategi  yang  perlu

diperhatikan  untuk  mengembangkan

bisnis online :

1. Mengetahui  pangsa  pasar,  untuk

mengembangkan  bisnis  online

mengetahui pangsa pasar merupakan

suatuhal  yang  sangat  penting.

Karena  dengan  mengetahui  target

pengguna produk akan memudahkan

dalam  melihan  persentase  peluang

keuntungan  atas  penjualan  produk

atau jasa.

2. Menetapkan  tujuan,  dengan

menetapkan  tujuan  maka  pemilik

usaha  dapat  menilai  benefit  dari

pemasaran bisnis  online yang akan

dijalankan.

3. Menetapkan  anggaran,

pengalokasian  anggaran  dalam

pemsaran online harus  diawasi

dengan  ketat  serta  mulai  memilih

peluang  platform mana  saja  bias

didapat tanpa mengeluarkan biaya.

4. Membuat  merk  sendiri,

menggunakan  merek  dengan  nama

yang  mudah  diingat  dan  menarik

akan  memberi  peluang  keuntungan

pada  saat  calon  pembeli  melihat

profil perusahaan.

5. Mengembangkan  relasi,  dengan

relasi  yang  baik  antara  produsen

dengan  konsumen  dapat

menimbulkan  kedekatan.  Dari

kedekatan  tersebut  dapat

memberikan  rasa  kepercayaan

konsumen  terhadap  produsen,

sehingga  konsumen  tidak  ragu

dalam  membeli  produk  atau

menggunakan jasa produsen.

Keuntungan  serta  tantangan

pemasaran secara online

Dalam berbisnis  online sebenarnya

banyak  keuntungan  yang  diperoleh.

Diantaranya,  dengan  berbisnis  online

tidak  terikat  ruang  dan  waktu,  serta

penjualan  dapat  dilakukan  dimanapun

dan kapanpun.  Biaya yang dikeluarkan

pun  cukup  rendah,  pengenalan  produk

ke  konsumen  cepat  penyebarannya,

sehingga  lebih  cepat  diketahui  banyak

orang. Dan penjual pun dapat membuka

banyak  toko  tanpa  harus  memikirkan

biaya  sewa  bangunan.  Dalam

mengiklankan  produk  pun  kini  tidak

memerluka  biaya,  cukup  posting pada

akun  sosial  media  seperti  facebook,

twitter,  instagram,  ataupun  whatsapp.

Dapat  juga  dilakuka  dengan  cara

memposting  pada  sejumlah  blog  atau
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market place gratis bahkan menawarkan

melalui  forum  -  forum  online seperti

kaskus.

Namun  dari  berbagai  keuntungan

terebut,  ada juga tantangan yang harus

dihadapi.  Diantaranya  adalah  karena

berbisnis  online berbeda dengan offline,

dimana penjual dapat berinteraksi secara

langsung  degan  pembeli  secara  fisik,

dan  menunjukkan  keunggulan  produk

secara langsung, kadang pembeli masih

ragu  untuk  membeli  suatu  produk.

Penjual  pun  dituntut  untuk  semakin

kreatif dalam mengenalkan toko online-

nya.  Tampilan  toko  serta  produk  yang

diposting  harus  menarik  dan

mengundang calon pembeli untuk meng-

klik dan mengunjungi galeri toko online.

Namun meskipun media sosial yang

disiapkan  sudah  dikunjungi  oleh  calon

pembeli,  belum tentu  dari  semua yang

tertarik  akan  membeli  produk  yang

dijual.  Hal  ini  dikarenakan  perilaku

pengguna  media  sosial  yang  hanya

mengunjungi toko  online untuk sekedar

melihat  -  lihat,  lantas  pergi  ke  laman

web lain untuk mencoba bertanya atau

mencari  informasi  melalui  facebook,

atau twitter, dan dari sini pula terkadang

minat untuk membeli produk tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL
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METODE PENELITIAN

Pada  artikel  ini,  metode  yang

digunakan  adalah  deskriptif  dengan

menunjukan  peran  sosial  media  dalam

berbisnis online. Data sendiri kita ambil

dari  rangkuman  kegiatan  kita  selama

PKM.

HASIL PENELITIAN

1. Data  yang  kita  dapat  selama

kegiatan  PKM  Gyftic  Fashion

80%

Metode Jualan Presentase

Online 80%

Offine 20%
Tabel 1. Presentase perbandingan  metode penjualan Gyftic Fashion

Kami  melakukannya  secara  online,

mulai  dari  pemasaran  seperti

menguggah foto  katalog  produk  di

whatsapp, facebook, dan  instagram,

angka 80% penjualan sudah sangat

lah tinggi bagi presentasi penjualan

produk  secara  keseluruan  ini

membuktikan  keefektifan  dan

peranan  sosial  media  dalam

berbisnis online.

2. Media  sosial  mempunyai  peran

besar terhadap pasar marketing kita,

media sosial mempunyai pasar yang

sangat  luas  bahkan  keseluruh

Indonesia bisa kami jangkau seperti

contoh  dibisnis  PKM  kami  Gyftic

Fashion,  tabel  dibawah  ini

menunjukan  hasil  presentase

penjualan Gyftic Fashion

Lokasi Pelanggan Presentase

Dalam Kota 60%

Luar Kota 20%

Luar Provinsi 10%
Tabel 2. Presentasi perbandingan daerah orderan Gyftic Fhasion

Tabel  diatas  menunjukan

fleksibelnya  penjualan  dengan

menggunakan  media  social  bakan

sampe ke luar  provisi  di  usia  toko

Gyftic  Fashion  kami  yang  masih

sangat  mudah,  ini  juga

membuktikan  peranan media  sosial

toko sangat  bisa  berkembang pesat

dan  lebih  cepat  dikenal  hal  layak

luas.

3. Media  sosial  juga  bisa  kita  buat

sebagai  bahan  pengambilan  data

atau  survei  kepuasan  pelanggan

terhadap  produk  kami  Gyftic

Fashion.  Untuk  metodenya  kita

menggunakan  dengan  bintang

penilaian mulai bintang 1 sampai 5

bintang.
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Penilaian Presentase

Bintang 1 5%

Bintang 2 5%

Bintang 3 15%

Bintang 4 25%

Bintang 5 50%

Tabel 3. Presentase penilaian Gyftic fashion

Dengan  data  diatas  membuktikan

media  sosial  sebagai  hal  penting

buat  marketing kami  mulai  dari

iklan,  mencari  konsumen  dari

manapun  berasal,  dan  juga  bisa

sebagai  pengambilan  sampel

penilain untuk bahan evaluasi untuk

menentukan  strategi  toko  kita

selanjutnya,  ditambah  lagi  dimasa

sekarang  semua  orang  mempunyai

smartphone itu  menjadi  peluang

pasar  yang  sangat  besar  bagi

pembisnis  online,  perkembangan

bisnis  online  setiap  tahunnya

berkembang  sangat  pesat  dan

diprediksi  akan  terus  berkembang

setiap tahun.

KESIMPULAN

Dari  hasil  penelitian  diatas,  maka

dapat  diketahui  bahwa  peran  media

sosial  sangat  berpengaruh  besar  dan

signifikan  terhadap  pemasaran  hasil

produk  bisnis.  Selain  itu  dengan  kita

memanfaatkan  media  sosial  yang  ada

saat  ini,  maka  penyebaran  informasi

suatu  produk  dan  spesifikasi  hasil

produk  bisnis  dapat  lebih  mudah

diketahui oleh publik atau pasar. dan ada

banyak  keuntungan  lainnya  seperti

contoh  kita  tidak  terikat  waktu  dan

ruang  dan  dapat  dilakukan  dimanapun

dan kapanpun.

Tetapi  ada  beberapa  hal  yang

menjadi  tantangan  dalam  berbisnis

online, berbeda dengan berbisnis  offline

yang  bertemu  langsung  dengan

konsumen,  dan  dapat  menunjukan

keunggulan  produk  secara  langsung

sedangkan  berbisnis  online kita  harus

sekreatif  mungkin  untuk  bisa  menarik

dan meyakinkan pembeli.

SARAN

Ada  beberapa  faktor  yang  dapat

diterapkan  untuk  mempertahankan

bisnis secara online. Yang pertama pada

faktor  promosi.  Pelaku  bisnis  harus

menampilkan  sisi  lain  dari  produknya.

Meskipun  produk  yang  dijual  hampir

sama  dengan  produk  yang  ada  di

pasaran. Contohnya dari segi packaging
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atau  membuat  video  promosi  yang

menarik.  Berikan foto atau video yang

memperlihatkan  keadaan  barang  yang

sesungguhnya  dan  memberikan

watermark nama toko, agar foto tersebut

tidak  di  salah  gunakan  oleh  pesaing.

Dalam  zaman  sekarang,  promosi

menggunakan  video  dapat  dibuat

sendiri.  Bayak  apliksi  untuk  mengedit

foto  dan  video  yang  dapat  di  akses

secara  gratis.  Promosi  dalam  bentuk

video singkat merupakan peluang untuk

mendapatkan  calon  pembeli.  Karena

kebanyakan  masyarakat  saat  ini  malas

untuk  membaca  deskripsi  yang  terlalu

banyak.

Selain  itu  video  dapat  membuat

tampilan  akun  sosial  media  lebih

menarik.  Untuk  saat  ini  banyak  toko

online yang membuat video singkat lalu

di  promosikan  pada  Instagram,

Whatsapp dan  Tiktok.  Dalam

mengupload  pun  akan  lebih  baik  bila

memberi  hashtag  (#) dan  memberi

keterangan  spesifik.  Misalkan  produk

yang  di  jual  adalah  baju,  maka  dapat

disisipkan  keteragan  #baju  tidur  kain

katun, hal itu dapat memudahkan calon

pembeli  dalam  mencari  produk  yag

diinginkan.  Yang  kedua  adalah

membuat  nama  toko  sesuai  dengan

produk  apa  yang  dijual.  Misalkan

menjual pakaian maka dapat disisipkan

kata  fashion atau  outfit.  Agar  calon

pembeli  dapat  mengenali  toko  tersebut

menjual produk apa.

Yang  ketiga,  adalah  dengan

mencantumkan  kontak.  Pada  media

apapun  promosi  dilakukan,  sebaiknya

memberikn informasi kontak yang dapat

dihubungi. Kontak tersebut dapat berupa

keterangan  nomor  telepon,  e-mail,

maupun  alamat  website.  Dapat  juga

memberi  keterangan alamat atau lokasi

toko.  Hal  ini  dapat  membuat  calon

pembeli  semakin yakin,  karena banyak

penipuan  yang  berkedok  toko  online

namun tidak  jelas  alamat  pemilik  toko

ada didaerah mana.

Yang keempat, menjalin relasi yang

baik  kepada  calon  pembeli.  Sebisa

mungkin,  pemilik  toko  memberikan

pelayanan  yang  terbaik  kepada  calon

pembeli.  Menggunakan  bahasa  yang

baik  dan  menawarkan  produk  dengan

sopan.  Apabila  calon  pembeli  tertarik

dengan produk yang dibeli  atau hingga

barang  yang  dibeli  sudah  di  terima,

maka harus ditanyakan kembali apakah

barang  diterima  dengan  keadaan  baik

dan apakah barang sudah sesuai dengan

harapan  pembeli.  Dari  pertanyaan

tersebut  apabila  jawaban  pembeli  puas

akan  barang  yang  diterimanya,  bukti

percakapan  tersebut  dapat  digunakan

sebagai  tambahan  dalam  promosi

produk.  Dimana  kepuasan  pelanggan
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akan  menjadi  review dan  nilai  tambah

bagi calon pembeli lainnya.

Terakhir  adalah  memberikan  akses

yang  mudah  dalam  transaksi

pembayaran. Di sini, tugas pemilik toko

adalah  sebagai  penyedia  transaksi  jual

beli  yang  cepat  serta  terjamin

keamanannya. Terdapat berbagai macam

metode pembayaran dimasa yang serba

canggih  seperti  ini.  Dapat  melalui

transfer bank, atau aplikasi seperti Dana

atau  Ovo.  Mengingat  pada  masa

pandemi seperti  ini banyak orang yang

mengurangi  aktifitas  diluar  dan

mengurangi  menggunakan  transaksi

dengan uang tunai. Berikan pilihan pada

pelanggan,  pembayaran  memalui

metode  apa.  Apabila  konsumen  telah

memilih  produk  serta  menyelesaikan

pembayaran  produk,  maka  akan  ada

batasan  untuk  pengusaha  dalam

mengirimkan produk ke konsumen. Hal

tersebut  juga  dapat  dilacak  keberadaan

barang  melalui  resi  yang  bisa  dibuka

dengan mudah dan cepat.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dengan  adanya  penelitian  ini,

diharapkan dapat menjadi referensi bagi

pihak  -  pihak  yang  membutuhkannya

terutama  para  pebisnis  pemula  yang

akan  memulai  usaha  dengan  media

sosial.  Serta  menjadi  evaluasi  dan

literatur  untuk  memahami  peluang

memasarkan produk secara online.
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